
Z á p i s n i c a 
 zo zasadnutia Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia, ktoré sa 

konalo dňa 11.02.2020 v budove Mestského úradu v Nitre 
 
 

Prítomní:   podľa prezenčnej listiny 
Ospravedlnení: 7  
Neospravedlnení: 1 
Prizvaní:                      2 
       
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí  
3. Garanti pracovných skupín – zreferovanie činnosti pracovných skupín  
4. SZSS – Správa o vykonaných opatreniach z kontroly  
5. OSS – Výročná správa odboru sociálnych služieb za rok 2019 
6. Návrh na pristúpenie Mesta Nitra k Memorandu prorodinnej samosprávy obcí a miest na 

území Slovenskej republiky 
7. SocioFórum – spolupráca pri tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb  
8. Domy s opatrovateľskou službou  
9. Bytový Dom Senior 
10. Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 
11. Nájomné byty v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 
12. Rôzne. 

 
 
 
Predsedníčka  Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia (ďalej                    
len „Komisia MZ“) PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD.  privítala prítomných členov Komisie MZ.  
 

 

 
K bodu 1.: Otvorenie, schválenie programu rokovania 
 
Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. otvorila Komisiu MZ 
a oboznámila prítomných s programom zasadnutia.  
 
Komisia uznesením č.16/2020 prerokovala a schválila program zasadnutia.  
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
K bodu 2. : Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí  
 
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí: 
 
1. Informácia k nakladaniu s objektom na ul. Misionárska v Nitre – sa plní a zostáva v platnosti  
 
 



 
Prebehlo rokovanie s hlavným architektom mesta Nitry p. Šabíkom. Uvedený zámer nakladania 
s objektom na Misionárskej ulici zaradiť do programu Komisie MZ pre územné plánovanie, 
architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť.  
Úloha OSS : odovzdať  uznesenie z Komisie MZ č. 119/2019 o stave objektov na Misionárskej ulici    
p. Ing. arch. Mezeiovi za účelom prerokovania zámeru s objektom na Misionárskej ulici na Komisii 
MZ pre územné plánovanie, architektúru, verejný priestor a investičnú činnosť. 
 
Komisia Mestského zastupiteľstva v Nitre pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného 
zdravia na zasadnutí konanom dňa 20.08.2019 prerokovala materiál o stave objektov na Misionárskej 
ulici č. 1 – 15 a obsadenosti jednotlivých bytových jednotiek a uznesením číslo 119/2019 odporučila 
Útvaru hlavného architekta spracovať návrh o ďalšom nakladaní s objektmi na Misionárskej ulici 
v Nitre. 
 
Stav obsadenosti jednotlivých obytných domov ku dňu  04.02.2020:  
- obytný dom Misionárska   1 – jeden byt obsadený, tri byty voľné 
- obytný dom Misionárska   3 – všetky štyri byty sú obsadené 
- obytný dom Misionárska   5 – jeden byt obsadený, tri byty voľné 
- obytný dom Misionárska 13 – jeden byt obsadený, tri byty voľné 
- obytný dom Misionárska 15 – všetky štyri byty sú obsadené. 
 
 Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre       
Vo vyjadrení k návrhu nakladania s majetkom vo vlastníctve mesta, konkrétne bytovým domom 
a súboru Misionárska ul. 1, 3, 5, 13 a 15 uvádza, že „ÚHA sa nevyjadruje k návrhu nakladania, t. j. 
odpredaju, alebo akejkoľvek inej forme nakladania s majetkom mesta. Zámery posudzujeme podľa 
Územného plánu mesta Nitry, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Nitre uznesením č. 169/03-
MZ zo dňa 22.05.2003 a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 3/2003 zo dňa 22.05.2003, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Nitry v znení jeho zmien a doplnkov 
č. 1 – 6. 
 
Odbor majetku po získaní vyjadrenia výboru mestskej časti č. 2 Staré mesto a Komisie Mestského 
zastupiteľstva v Nitre pre financovanie, správu majetku a podnikateľskú činnosť predloží na 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nitre návrh na zámer nakladania s predmetnými 
nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitra. Na základe prijatého uznesenia, v ktorom bude 
schválený spôsob nakladania s majetkom mesta, budeme ďalej vo veci konať. 
 
Úloha pre pána viceprimátora  na ÚHA: písomné stanovisko o nakladaní s objektom na Misionárskej 
ulici v Nitre. 
 
K bodu 3.: Garanti pracovných skupín – referovanie o činnosti pracovných skupín: 
Väčšina garantov sa ospravedlnila a pracujú na písomných vyhodnoteniach pracovných skupín. 
K pracovnej skupine s názvom „Integrácia Rómov“ sa vyjadril viceprimátor Mgr. Miloslav Špoták, 
ktorej je členom, že sa stretli dvakrát. Následné stretnutie sa bude konať 13.02.2020. Pozvánku 
všetkým zúčastneným posiela pán viceprimátor Mgr. Miloslav Špoták. Rozbieha sa Rómsky projekt 
„Jastrab“ . Ide o projekt, v rámci ktorého bude koordinátor pre prácu s rómskym etnikom pracovať 
predovšetkým so školopovinnými deťmi, ale aj ich rodičmi. Jeho úlohou bude motivovať deti, aby 
nevynechávali školskú dochádzku a zvýšil sa ich záujem o vzdelanie. Zásluhou projektu mesto získa 
peniaze na mzdu pre jedného pracovníka na dobu ôsmich mesiacov. Mesto chce funkciu koordinátora 
obsadiť človekom, ktorý pochádza priamo z rómskej komunity. Komunikovať bude aj s rodičmi a 
školami, ktoré rómske deti navštevujú. Výstup z pracovného stretnutia bude odoslaný aj predsedníčke 
komisie PhDr. Anne Laurinec Šmehilovej, PhD. 
 
 
 
 



K bodu 4.: SZSS – Správa o vykonaných opatreniach z kontroly 
 
 
PhDr. Naďa Šimová poverená zastupovaním na základe splnomocnenia zo dňa 06.12.2019, riaditeľky 
Správy zariadení sociálnych služieb predložila prítomným Správu o splnení opatrení prijatých na 
nápravu nedostatkov zistených kontrolou Útvarom hlavného kontrolóra. 
V prehľade správy bolo za úsek  Zariadenia opatrovateľskej služby, zariadenie pre seniorov, Jánského 
7, Nitra uložených  12 úloh. Deväť úloh bolo splnených. Dve úlohy boli splnené čiastočne a jedna 
úloha sa plní priebežne. Za úsek Denný  stacionár, Baničova 12,14 a Jánského 7, Nitra boli splnené 
z troch úloh dve a jedna čiastočne. Materiál o splnení opatrení z kontroly spracovaný  Útvarom 
hlavného kontrolóra  a  bude predložený na MR dňa 03.03.2020. Komisia daný bod prerokovala 
a zobrala na vedomie. 
 
K bodu 5.: OSS – Výročná správa odboru sociálnych služieb za rok 2019 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová predložila prítomným Výročnú správu odboru 
sociálnych služieb za rok 2019. Pomenovala prácu odboru sociálnych služieb za rok 2019. Výročná 
správa je zverejnená na internetovej stránke  Mestského úradu v Nitre. PhDr. Anna Laurinec 
Šmehilová, PhD. vyjadrila poďakovanie odboru sociálnych služieb a zdôraznila, že sa úspešne 
pokračuje v tradícii spracovávania Výročnej správy odboru sociálnych služieb od roku 2011.  
Komisia daný bod prerokovala a zobrala na vedomie. 
 
K bodu 6.: Návrh na pristúpenie Mesta Nitra k Memorandu prorodinnej samosprávy obcí 
a miest na území Slovenskej republiky 
 
Predsedníčka komise PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. prítomným predložila materiál, kde 
spracovatelia boli predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. a poslanec MZ 
Ján Vančo. Z deklaratívy vyplýva, akú politiku v meste budeme robiť, s ohľadom na rodinu, či  rodiny 
v kríze, viacčlenné rodiny. Memorandum od predsedníčky Komisie MZ bolo poslané na doplnenie do 
pracovnej skupiny  s názvom „Family friendly“, odkiaľ neprišli žiadne pripomienky. Memorandum 
má deklaratívny charakter z čoho vyplýva, že mesto Nitra sa hlási k prorodinnej politike v rámci 
funkčného volebného obdobia poslaneckého zboru a vždy na začiatku nového volebného obdobia 
treba memorandum opätovne preschváliť, v prípade potreby zmeniť, inak stráca účinnosť. Odbor 
sociálnych služieb dopracoval návrh a v dôvodovej správe bolo uvedené, čo Mestský úrad v Nitre 
vykonáva v oblasti rodinnej politiky. Predsedníčka Komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, 
PhD doplnila  do návrhu cieľové oblasti. Komisia MZ navrhla zrušiť  dva body z návrhu, a to: 
-  zriadiť funkciu koordinátora prorodinných aktivít  
-  sociálny podnik. 
 Komisia daný bod prerokovala a s vypustením predmetných bodov bude Memorandum prorodinnej  
samosprávy obcí a miest na území Slovenskej republiky predložené na zasadnutie Mestskej rady, 
ktorá sa uskutoční dňa 03.03.2020 a následne  predložené na zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Nitre. 

 
Komisia uznesením č. 17/2020 prerokovala predložený materiál a odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
Návrh na pristúpenie Mesta Nitra k Memorandu prorodinnej samosprávy obcí a miest na území 
Slovenskej republiky materiál schváliť. 
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 

 

 

 



 
K bodu 7.: SocioFórum – spolupráca pri tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb  
 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová predložila prítomným materiál od SocioFóra – 
Aktualizácia Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nitra a to vecný a časový harmonogram so 
stanovením zodpovednosti za jednotlivé fázy a aktivity procesu. SocioFórum  ako externého  poradcu  
sme oslovili z dôvodu tvorby nového Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2021 
až 2025. So Sociofórom máme skúsenosti aj z tvorby Koncepcie rozvoja Nitrianskeho samosprávneho 
kraja, kde mali poradenskú odbornú konzultáciu a garanciu, aby bol komunitný plán kvalitne 
spracovaný. SocioFórum vytvoril predloženú ponuku, ktorá je rozdelená na fázy: prípravnú, 
analytickú a strategickú časť. Do konca roka 2020 by sme chceli mať vytvorenú finálnu časť, ktorá 
bude predložená na mestskom zastupiteľstve. Komunikácia s externým poradcom a analytické 
spracovanie majú vysokú výpovednú hodnotu. Cenová ponuka so Sociofórom je stanovená vo výške 
8 000 €. Táto suma bude schválená v rozpočte OSS a bude čerpaná  rozpočtovovým opatrením. 
 
Komisia uznesením č. 18/2020 prerokovala predložený materiál a odporúča uzatvoriť písomnú 
zmluvu s nezávislou platformou SocioFórum, ako externým poradcom pre aktualizáciu Komunitného 
plánu sociálnych služieb mesta Nitry pre roky 2021 - 2025. 
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
 
K bodu 8.: Domy s opatrovateľskou službou  
 
Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová  informovala prítomných, že na odbor 
sociálnych služieb bola doručená  1 nové žiadosť o pridelenie bytu v dome s opatrovateľskou službou: 
p. Peter Gajdošík (por.č. 11). 
 
Komisia uznesením č. 19/2020 odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť p. Petra Gajdošíka 
v zmysle Smernice č. 5/2011 o postupe prideľovania bytov   v DOS v znení Dodatkov č. 1-3 do 
poradia, podľa počtu dosiahnutých bodov.  
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
Ďalej informovala o 1 voľnom byte  v Dome s opatrovateľskou službou, Janka Kráľa 2, Nitra : byt 
 č. 208/ prízemie, 2 - garsónka (byt po p. Kurucovej). 
 
 
Komisia uznesením č.20/2020 odporúča  primátorovi mesta Nitry v zmysle Smernice č. 5/2011 
o postupe prideľovania bytov v Dome s opatrovateľskou službou  v znení Dodatkov č. 1-3, schváliť 
pridelenie:  
2 - garsónky, č. 208/prízemie, Janka Kráľa 2, Nitra  - p. Anne Benkovej mimo poradia v akom je 
uvedená v evidencii žiadateľov z mimoriadnych  dôvodov  na základe individuálneho posúdenia 
nepriaznivej bytovej a sociálnej situácie, ktorá si vyžadovala okamžité riešenie.  
. Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
  

Dňa 29.01.2020 bola na Mesto Nitra – Mestský úrad v Nitre, kancelária primátora, doručená  
žiadosť o výmenu bytu v Dome s opatrovateľskou službou na ulici Janka Kráľa 2, Nitra od pani Viery 
Arpášovej, ktorej bol Komisiou MZ zo dňa 14.01.2020 pridelený byt – garsónka v DOS, Janka Kráľa 
2, Nitra. Menovanej bol v roku 2019 pridelený byt – garsónka, po urgencii jej sociálnej a rodinnej 
situácii. 

 
 



Komisia uznesením č. 21/2020 nesúhlasí s výmenou 2 – garsónky p. Viere Arpášovej  a odporúča 
menovanej v zmysle §715 Občianskeho zákonníka a v zmysle VZN Mesta Nitry č.8/2004 o zásadách 
nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení dodatkov 1-11 podľa §13 výmenu bytu na 
základe vzájomnej písomnej dohody nájomcov a s písomným súhlasom prenajímateľa. 
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
 
K bodu č.10:  Nájomné byty na Dvorčanskej ulici 63, Nitra 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS boli doručené 4 nové žiadosti o pridelenie 
nájomného bytu na Dvorčanskej 63 v Nitre: Ing. Andrea Meszárosová a Mgr. Peter Meszáros, 
PhD., p. Eva Ternényová, p. Diana Chlebcová, p. František Školák, spĺňajú  podmienky v zmysle 
VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11 
podľa § 18 ods.5. 
 
Komisia uznesením č. 22/2020 prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu na Dvorčanskej 63 
v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť  žiadateľov Ing. Andrea Meszárosová a Mgr. 
Peter Meszáros, PhD., p. Eva Ternényová, p. Diana Chlebcová, p. František Školák do zoznamu 
žiadateľov o pridelenie bytu na Dvorčanskej 63, Nitra v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania 
s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11. 
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS boli doručené 2 žiadosti o predĺženie 
nájomných zmlúv k nájomným bytom na Dvorčanskej 63 v Nitre: p. Mário Bašnák, p. Daniela 
Vachová.  
 
Komisia MZ uznesením č. 23/2020 prerokovala žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv k nájomným 
bytom na Dvorčanskej ul. 63 v Nitre  a odporučila primátorovi mesta Nitry schváliť predĺženie 
nájomných zmlúv k nájomným bytom na Dvorčanskej 63 v Nitre na dobu 3 rokov: p. Mário Bašnák, p. 
Daniela Vachová.  
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Vedúca OSS  informovala prítomných členov Komisie MZ, o dvoch voľných  bytoch č. B 29 / 3. 
posch,1 – izbový byt  a byt č. B 6 / 3. posch,1 – izbový byt  na ul. Dvorčanská 63 v Nitre 
 
 Komisia uznesením č.24/2019  prerokovala  voľný byt č. B 29/3.posch. 1 – izbový byt, na 
Dvorčanskej 63, Nitra  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť pridelenie bytu č. B 26/3.posch. 1 
– izbový byt,  
p. Alene Gálovej (pod por. č. 2) v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve 
Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11, náhradník v prípade neprevzatia bytu odporúča primátorovi 
mesta Nitry schváliť pridelenie bytu č. B 26/3.posch. 1 – izbový byt, Viera Horváthová a Jozef Horváth 
(pod por. č.15). 
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
Komisia uznesením č.  25/2020 prerokovala  voľný byt č. B 6/3.posch. 1 – izbový byt, na Dvorčanskej 
63, Nitra  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť pridelenie bytu č. B 6/3.posch. 1 – izbový byt,  
Mgr. Lucia Kóňová (pod por. č. 24) v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo 
vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11, náhradník v prípade neprevzatia bytu odporúča 
primátorovi mesta Nitry schváliť pridelenie bytu č. B 6/3.posch. 1 – izbový byt, Alica Rácová a Michal 
Rác (pod por. č.20). 
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 



 
K bodu č.11: Nájomné byty v Bytovom dome Olympia, Tr. Andreja Hlinku 57, Nitra 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS boli doručených 5 nových žiadostí 
o pridelenie nájomného bytu v Bytovom dome Olympia: p. Patrik Ploščinský, p. Roman Bihári 
a Silvia Biháriová, p. Alexander Kovács, p Mgr. Peter Meszáros PhD. p. Miroslav Remenárik, 
spĺňajú  podmienky v zmysle VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta 
Nitry v znení Dodatkov č. 1-1. 
 
Komisia uznesením č. 26/2020 prerokovala žiadosti o pridelenie nájomného bytu v Bytovom Dome 
Olympia v Nitre a odporúča odboru sociálnych služieb zaradiť  žiadateľov, p. Patrik Ploščinský,  
p. Roman Bihári a Silvia Biháriová, p. Alexander Kovács, p Mgr. Peter Meszáros PhD. p. Miroslav 
Remenárik, do zoznamu žiadateľov o pridelenie bytu v Bytovom Dome v  Nitre v zmysle VZN č. 8/2004 
o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení Dodatkov č. 1-11. 
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
Vedúca OSS informovala členov Komisie MZ, že na OSS boli doručené 2 žiadosti o predĺženie 
nájomných zmlúv k nájomným bytom v Bytovom dome Olympia v Nitre: p. Iveta Sláviková, Mgr. 
Ivana Schwarczová.  
 
Komisia MZ uznesením č.  27/2020 prerokovala žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv k nájomným 
bytom v Bytovom dome Olympia  a odporúča primátorovi mesta Nitry schváliť predĺženie nájomných 
zmlúv k nájomným bytom v Bytovom dome Olympia na dobu 3 roky: Iveta Sláviková, Mgr. Ivana 
Schwarczová  VZN č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta Nitry v znení 
Dodatkov č. 1-11. 
Hlasovanie: za – 6 , proti – 0, zdržal sa – 0. 
 
 
 
Vedúca OSS informovala  prítomných o 1 voľnom byte: 1 – izbový byt, byt č. 52. na  7. posch., 
 
Komisia uznesením č. 28/2020 prerokovala  voľný byt č. 52/7.posch. 1 – izbový byt v BD Olympia na 
Triede A. Hlinku č. 57 v Nitre v zmysle č. 8/2004 o zásadách nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta 
Nitry v znení Dodatkov č. 1-11 odporučila primátorovi mesta Nitry schváliť pridelenie bytu č. 
52/7.posch. 1- izbový byt  p. Pavol Teplan  (pod por.č.5). 
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
 
 
K bodu 12.: Rôzne  
 

 Člen komisie MZ František Hollý  
Navhol kontrolu bytov postavených s podporou štátu na ul. Hloká 9 v Nitre z dôvodu podozrenia 
prevádzkovania eskortných služieb.  
Úloha pre Odbor sociálnych služieb:  
- kontaktovanie spoločnosti Službyt Nitra s.r.o., Janka Kráľa 122 v Nitre -  oddelenie právne s 
nahlásenie podnetu kontroly. 
- kontrola na byty vo vlastníctve mesta Nitra (Dvorčanská č.63, Olympia, Tr. A. Hlinku 57 a Dom s 
opatrovateľskou službou  - J. Kráľa 2 v Nitre, termím bude stanovený po jarných prazdninách 2020 v 
súčinnosti so Spoločnostou Službyt Nitra, s.r.o. a Mestskou políciou). 

 Pán viceprimátor Mgr. Miloslav Špoták  
dal do pozornosti fakt, že sa zmenili podmienky na poskytovanie potravinovej pomoci v Sociálnej 
výdajni, ktorá sa nachádza na Mestskej tržnici v Nitre. Od januára 2020 sa zvýšila minimála výška 
dôchodku na 334,30 € a v Smernici primátora mesta Nitry č. 8/2010, máme stanovenú výšku na 320,- 



€. Bude sa treba zamyslieť nad tým, aby sme posunuli hranicu výšky dôchodku, pretože z predmetnej 
pomoci vypadli ľudia, ktorým sa poskytovala potravinovú pomoc. 
Úloha pre Odbor sociálnych služieb: vypracovať návrh Dodatku č.3 k Smernici primátora mesta Nitry  
č. 8/2010 a predložiť na najbližšie zasadnutie komisie MZ. 

  Predsedníčka komisie MZ PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 
Vyjadrila sa k projektom Komunitných centier. Iniciovala návrh, aby Komisia MZ vzhľadom k tomu, 
že projekt Komunitné centrá neprešiel, či nebude do investičného návrhu do roku 2020 iniciovať 
výstavbu Komunitného centra Drážovce. Pán viceprimátor Mgr. Miloslav Špoták uviedol, že na ZŠ 
Novozámocká pôjde o podobný projekt, ale na využitie Materskej školy. Z odboru školstva je zámer 
o opravu strechy v ZŠ Drážovce. Projektová dokumentácia je hotová, bola vypracovaná pre IROP. 
Skôr než to pustia do IROP sa čaká na rozhodnutie kreatívneho priemyslu, výzvy, to bude dňa 
21.02.2020, koľko zostane financií z kreatívneho priemyslu v júli 2020 by vyhlásili výzvu. 

 Vedúca odboru sociálnych služieb PhDr. Naďa Šimová  
Uviedla, že rok funguje v triede ZŠ Drážovce, komunitné centrum, ktoré nie je registrované podľa 
platnej legislatívy, lebo zmena účelu využitia stavby, to na sociálne účely nikdy neprebehne. 
Komunitné centrum je aktívne, počas dopoludňajších hodím prebiehajú aktivity, upratuje sa v obci 
Drážovce, rieši sa otázka úhrady dlhov za smetné. Škola nevyužila terénych pracovníkov komunitného 
centra za účelom zlepšenia dochádzky detí do ZŠ. Ak dieťa zneužije situáciu, a doobeda do školy 
nepojde, ale po škole pojde do komunitného centra, my ho nevylúčime. Chceme, aby deti chodili do 
komunitného centra, pretože tam čítajú, kreslia, hrajú sa, a aktívne tam trávia čas. 

 Členka komisie MZ MUDr. Filipová   
Uviedla, ak  ZŠ Ščastného nevie deti motivovoť, aby pravidelne navštevovali vyučovanie, ale ak vie 
motivovoť dve, tri deti, ktoré budú niečo robiť v komunitnom centre, tak komunitné centrum má svoj 
význam. 
 
Komisia uznesením č.29/2020 odporúča prednostovi MsÚ a odboru sociálnych služieb alokovať 
financie pri záverečnom účte na zriadenie Komunitného centra v Drážovciach v tomto roku. 
Hlasovanie: za – 6, proti – 0, zdržal sa – 0 
 
Predsedníčka Komisie MZ  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. poďakovala prítomným členom za 
účasť  na Komisii MZ. 
 
 
 
                  PhDr. Anna Laurinec Šmehilová, PhD. 
                                     podpredsedníčka Komisie MZ pre sociálne veci, bývanie 
                    a podporu verejného zdravia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Mgr. Marcela Brezinová 
Mgr. Andrea Dirnbachová 


